BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN

Status

28 juli 2020

Definitief

Openbaar

Ja

Aanwezig

Dhr. M. Witkamp, locosecretaris; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Mevr.
H.M.A. Hooij, wethouder

Afwezig

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp

Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Mevr. M.E.I. Volten, wethouder; Dhr. J.J.G.
Covers, secretaris

Z-20-138587 - 324137
Renovatie fietsbrug Langebrug Warmond (Watertuin)
Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder
TM Beheer Buitenruimte
1. Op grond van de door de gemeente Kaag en Braassem gevoerde en nog af te
ronden aanbestedingsprocedure en daarmee gemoeide aanbestedingsstukken
opdracht te verlenen voor renovatiewerkzaamheden aan de fietsbrug van de
Langebrug aan aannemingsbedrijf Hegeman B.V.
2. Op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob geheimhouding
op te leggen op dit collegevoorstel en alle bijlages en al hetgeen hierover is
besproken in de vergadering, omdat de informatie betrekking heeft op bedrijfsen fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld (art.
10 lid 1 sub c WOB) en het openbaren van de informatie voor de betrokkenen
onevenredig benadelend is in verhouding tot het belang van openbaarmaking
(art. 10 lid 2 sub g WOB). De in de vorige zinnen bedoelde geheimhouding geldt
niet voor zover de in de vorige zinnen bedoelde informatie moet worden
opgenomen in de door de burgemeester te verlenen volmacht.
3. In verband met beslispunt 1 aan de burgemeester voor te stellen om door
middel van de bijgevoegde bijlage volmacht te verlenen aan een nader door de
gemeente Kaag en Braassem te bepalen medewerker van die gemeente.
De Langebrug is gelegen in de Leidseweg in Oud Ade gemeente Kaag en
Braassem. Direct naast deze betonnen verkeersbrug ligt een houten fietsbrug in
Warmond (Watertuin).
De brug van Kaag en Braassem moet worden vervangen. De brug van Teylingen
moet worden gerenoveerd. De betonnen fundering en onderbouw kunnen blijven
staan, maar de houten liggers, dek, leuningen en grondkeringen moeten wegens
houtrot worden vervangen. Om technische,
organisatorische en verkeerstechnische redenen willen gemeenten Kaag en
Braassem en Teylingen de werkzaamheden gezamenlijk uitvoeren. Kaag en
Braassem zal het project trekken, de aanbesteding verzorgen en
als vertegenwoordiger optreden.
Uit een voorselectie is uit 12 inschrijvingen aannemingsbedrijf Hegeman B.V.
gekozen als meest geschikte partij om in een bouwteam tot een definitief
ontwerp en bouwsom komen.
Het definitieve ontwerp is gereed en het college wordt gevraagd akkoord te gaan
met de opdrachtverlening aan aannemingsbedrijf Hegeman B.V.
Om namens onze gemeente de opdracht te kunnen verstrekken dient gemeente
Kaag en Braassem te worden gemandateerd.
Akkoord (Gewijzigd besloten)

Z-20-141587 - 330708
Openbare besluitenlijst B&W Teylingen 21 juli 2020

Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

TM Bestuur en Management Ondersteuning
De openbare besluitenlijst van B&W Teylingen d.d. 21 juli 2020 vast te stellen.

Samenvatting
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Z-20-130774 - 319752
Communicatie inwoners via algemene nieuwsbrief (D66)
Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester
TM Communicatie
De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen
'Informatievoorziening vanuit de gemeente aan de inwoners: Algemene
nieuwsbrief d.d.26 mei door raad D66 vast te stellen.
Op 26 mei 2020 zijn schriftelijke raadsvragen gesteld over informatievoorziening
vanuit de gemeente aan de inwoners: Algemene nieuwsbrief.
In de bijlage de beantwoording op deze vragen.
Inhoud schriftelijke vraag
Al jaren bestaat het idee van een digitale ‘algemene nieuwsbrief’ om inwoners
op hoofdlijnen te informeren over dergelijke zaken. Dit idee is al aangekondigd
in bestaande nieuwsbrieven (“Algemene nieuwsbrief – binnenkort beschikbaar”).
D66 is een voorstander van een dergelijke nieuwsbrief waarin inwoners
laagdrempelig, snel en kosteloos kunnen worden geïnformeerd over
onderwerpen die hen (gaan) raken. Ook zou een dergelijke nieuwsbrief inwoners
wegwijs kunnen maken in de organisatie van de gemeente, welke door inwoners
soms als ‘ondoorgrondelijk en ontoegankelijk’ wordt ervaren.

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit
Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling
Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-134584 - 318585
Flankerend beleid 'De betere afvalscheider wordt beloond'
Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder
TM Beheer
1. De flankerende beleidsmaatregelen behorend bij het Afval- en
grondstoffenbeleid 'De betere afvalscheider wordt beloond 2020-2024'
vast te stellen.
Op 1 januari 2021 treedt het nieuwe afvalbeleidsplan in werking. Doel van het
beleidsplan is om het huishoudelijk restafval terug te dringen naar maximaal
100 kilogram per inwoner per jaar. Om dit te realiseren wordt onder andere het
gebruik van een minirolcontainer voor restafval van 140 liter verplicht. De
bestaande van 240 liter wordt ingenomen. Omdat er doelgroepen zijn die
onoverkomelijk veel restafval hebben, zoals bijvoorbeeld jonge gezinnen met
veel kinderen in de luiers kan een 140 liter container niet toereikend zijn. Om
deze doelgroep tegemoet te komen is het noodzakelijk om een flankerende
beleidsmaatregel vast te stellen. Naast de flankerende maatregel voor jonge
gezinnen staan in het flankerend beleid ook maatregelen voor bijvoorbeeld
inwoners met veel medisch restafval, het stimuleren van afvalscheiden in
schoolgebouwen en het niet meer in ontvangst nemen van bedrijfsafval op de
milieustraat. Het vastgestelde flankerend beleid wordt kenbaar gemaakt via de
gemeentepagina in de Teylinger en de gemeentelijke website, zodat de
betreffende doelgroepen tijdig zijn geïnformeerd.

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-134554 - 318154
Locatieplan ondergrondse containers
Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder
TM Beheer
1. Overeenkomstig de Inspraakverordening inspraak te verlenen op het ontwerp
van het locatieplan voor de semi-ondergrondse containers voor GFT-e afval,
voor zover het geen bestaande locatie(s) betreft.
2. Het ontwerp van het locatieplan voor de semi-ondergrondse containers voor
GFT-e gedurende 6 weken ter inzage leggen.
3. Belanghebbenden, naast de reguliere publicatie, met een nader te bepalen
brief op adres te informeren over de ter inzagelegging.

Samenvatting

Besluit

Zaak / doc nr
Onderwerp
Portefeuillehouder
Afdeling

Voor de invoering van het nieuwe afvalbeleid is het noodzakelijk om een aantal
semi-ondergrondse containers voor de inzameling van Groente-, Fruit-, Tuinafval
en etensresten (GFT-e) bij de hoogbouw, verspreid over onze dorpskernen, te
plaatsen. Met de door het college vastgestelde richtlijnen is een locatieonderzoek
uitgevoerd. Het locatieplan is nu in ontwerp gereed en kan aan de inwoners
worden voorgelegd.
Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Z-20-134578 - 318588
Ontwerp Uitvoeringsbesluit grond- en afvalstoffenbeleidsplan De betere
afvalscheider wordt beloond
Mevr. H.M.A. Hooij,wethouder
TM Beheer

Het College van
burgemeester en wethouders
besluit

1. Gelet op het d.d. 12 maart 2020 vastgestelde nieuwe afvalbeleid te
besluiten het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening
Teylingen 2020 op basis van de Inspraakverordening vanaf de dag na
bekendmaking voor zes weken ter inzage te leggen.

Samenvatting

Op 1 januari 2021 wordt het nieuwe afvalbeleid ingevoerd. Daarom is het
noodzakelijk een nieuw uitvoeringsbesluit vast te stellen dat gebaseerd is op de
Afvalstoffenverordening Teylingen 2020. Het ontwerp van deze verordening is in
de raadsvergadering van 9 juli 2020 vastgesteld.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

